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***  
  أثرياء السلطة ومنتسبو األمن اعتدوا على اراض حكومية

 أبو مدين كشف أمس أن التعديات على      حريأن ف : غزة -  فتحي صباح  عن مراسلها  26/8/2005 الحياة   نشرت
ووصـف   . في المئة من االراضي الحكومية في القطاع هي من قبل مسؤولين ومنتسبين لألجهزة االمنيـة               80
لمتعدين بأنهم من اثرياء السلطة، مشيراً الى ان بعضهم أقام برك سباحة قبالة الفيالت والمنازل الفاخرة التـي                  ا

وأشار أمس الى ان قراراً صـدر        .واعتبر ان هذه التعديات وقحة ال يمكن القبول بها        . بناها من دون وجه حق    
وشدد علـى ان     .بأنفسهم قبل البدء بازالتها بالقوة    لقادة األجهزة كي يطلبوا من عناصر أجهزتهم ازالة التعديات          

تعديات المواطنين المدنيين الفقراء او الذين هدمت منازلهم، ال تشكل هدفاً بالنسبة الى سلطة االراضي، الفتـاً                 
وتعتبر التعديات على أراضي     .الى انه سيتم النظر في هذه القضايا وازالة تعدياتهم وتعويضهم في الوقت نفسه            

ة من المتنفذين واحدة من القضايا المهمة التي تثير حساسية مطلقة لـدى المـواطنين والقـوى الـسياسية           الدول
ويخـشى   .الفلسطينية، والسكوت عنها يعتبر مؤشراً لما قد تؤول اليه حال االراضي التي سـتخليها اسـرائيل               

وفـي هـذا    .  االراضي  تلك الفلسطينيون، خصوصاً الفصائل، ان يستولي مسؤولون ومتنفذون في السلطة على         
الخصوص، طالب ابو مدين السلطة بتخصيص مساحات القامة مرافق عامة مثـل المستـشفيات والمـدارس                
والوحدات السكنية التي يحتاجها فلسطينيو القطاع، وعدم تخصيص كل هذه االراضي القامة مشاريع استثمارية              

 .فقط
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 مع ابومدين الذي أطلعهـا       أمس ركة للفصائل اجتمعت  اللجنة المشت أن  :  من غزة  26/8/2005 البيان   وأضافت
  . ها ومحيط,على ملف األراضي التي ستتحرر

  
 االنسحاب يبقي منقوصا ما لم نتسلم مسؤولية المعابر: الرجوب

قال جبريل الرجوب ان هناك توافقا بيننا وبين المصريين حول مطالبنا،  :الناصرة ـ من زهير اندراوس
مسألة بقاء االسرائيليين في معبر رفح  واعتبر .ليا من اجل احقاق الحق الفلسطينيومصر تنشط اقليميا ودو

ومنع الفلسطينيين من تشغيل المطار وغياب حل لمشكلة الممر اآلمن تجعل من هذا االنسحاب منقوصا 
 انه ال اتصاالتنا مع الجانب االسرائيلي متواصلة الن في ذلك مصلحة لنا، واكد, والتحرير غير كامل، وتابع
واضاف ان االستيطان ليس فقط غير مشروع، بل .  بخصوص الترتيبات االمنيةينيوجد تجاوب من االسرائيلي

 ان ىهو ضد مصلحة ومستقبل اسرائيل، واستمرار االحتالل للضفة والقدس يعني استمرار المقاومة، واشار ال
عمل وفق رؤية سياسية واضحة والجميع المقاومة ليست حكرا علي الجهاد وحماس فهناك تعددية فلسطينية ت

  .ولن يكون اي خالف فلسطيني داخلي, شركاء
  26/8/2005القدس العربي 

  
  إدانة فلسطينية لمصادرة االراضي حول أدوميم

دان قرار الحكومة اإلسرائيلية أأحمد قريع، أن : رام اهللامن 25/8/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا ذكرت
وأكّد أن القرار سيؤدي إلى تعزيز تقسيم الضفة إلى  .مصادرة األراضي في محيط أدوميماألخير، القاضي ب

وشدد على رفض السلطة لهذه  .معازل وكنتونات، وسيقضي على فرصة إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة
ديث عن السالم في ظّل وأكد على استحالة الح .اإلجراءات، معتبراً أنها عملية إجرامية ال يمكن السكوت عليها

 .هذه المخططات اإلسرائيلية
ـ  إ : ا ف ب      نقال عـن   القدس المحتلة من    26/8/2005 الشرق القطرية    وأضافت  عريقـات المـشروع     ةدان
وقال لوكالة فرانس برس كنا نأمل بان يمهد االنسحاب لمرحلة من السالم والتقدم باتجاه خريطـة                . االسرائيلي

  . ن اسرائيل مستمرة في اعتماد لغة العدوانالطريق، ولكن من الواضح ا
  

  شرطيا فلسطينيا في جنين650انتشار 
 جندياً وضابطاً من قوات األمن والشرطة، لتـسلم المنـاطق التـي    650وصل إلى محافظة جنين امس،     : لندن

ق الـذي   وأوضح محافظ جنين، أن وصول القوة األمنية إلى المدينة يأتي في إطـار االتفـا              . ستخليها إسرائيل 
  . تنصلت منه إسرائيل

  26/8/2005شرق األوسط ال
  

   أطراف ثالثمعبر رفح سيسلم إلى : دحالن
أن معبر رفح سيسلم إلى السلطة ومـصر وطـرف          من   دحالن   هكشفما  : غزة من   26/8/2005 البيان   نشرت

ـ               . دولي ثالث  ى مـدار   وأكدت مصادر فلسطينية ما أعلنه مسؤول مصري أن معبر رفح سيبدأ في العمـل عل
وقالت إن الجانبين المصري والفلسطيني سيعقدان خالل األيام القليلة المقبلة اجتماعات تنـسيقية             . ساعات اليوم 

  .هتشغيلل
نبيل ابو ردينة نفـى امـس ان تكـون          إلى أن    :أ ف ب  نقال عن   غزة  من  26/8/2005البلد اللبنانية  وأشارت

السلطة التي ترفض اي تواجد اسـرائيلي        ما اقترحت ك, اسرائيل وافقت على تواجد طرف ثالث في معبر رفح        
  .رعلى المعب
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 الفصل خطة الفروف والقدوة ناقشا 

سيرغي الفروف قال، بعد لقائه القدوة في موسكو امس، ان أن : ب.أ نقال عن 26/8/2005 السفير نشرت
ة الفلسطينية على  ايلول المقبل، كيفية بسط السيطر20الرباعية ستبحث خالل اجتماعها في نيويورك في 

وقال متحدث باسم . وأوضح انه قبل دعوة من القدوة لزيارة االراضي الفلسطينية. المستوطنات التي تم إخالؤها
  أ ب. الخارجية الروسية، ان الوزيرين ناقشا مسألة تدريب الفلسطينيين في روسيا

 س ضرورة ان يؤدي االنسحاب    د الفاروف ام  يكتأ:  كونا –موسكو  من   26/8/2005 القبس الكويتية    وأضافت
 بجهود السلطة للحيلولة دون قيام المتطرفين       ادش وأ . الى انهاء الوجود االسرائيلي في كل اشكاله هناك        من غزة 

 .بتقويض عملية االنسحاب
ان هناك اتفاقـا فـي   الفروف ل وقإلى : موسكومن سامي عماره  26/8/2005شرق األوسط  الوأشار مراسل 

م المماطلة في تنفيذ قرارات االمم المتحدة الخاصة بتنفيذ خريطة الطريق بما في ذلـك               الرأي حول ضرورة عد   
وأضـاف ان   . مفاوضات كل المسارات في المنطقة    الوتحدث عن ضرورة ان تشمل      . مفاوضات الحل النهائي  

  .تطرقت الى االوضاع المتعلقة بسورية ولبنانما مباحثاته
 ناصر القدوة أعرب عن شكره لروسـيا        أن :  بترا نقال عن   سكو  مومن   26/8/2005 الرأي االردنية    وذكرت

وأعرب عن تأييد بالده للمبادرة الروسية الخاصة بعقد لقاء          .على الدعم السياسي والمادي الذي تقدمه لفلسطين      
  .دولي حول التسوية في الشرق االوسط

 
   مليون يورو من هولندا لتطوير الشرطة الفلسطينية2.5

 فلسطيني ان السلطة وقعت مع ممثل االتحاد االوروبي امس اتفاقا لدعم وتطوير الـشرطة               أعلن مصدر رسمي  
وقال غسان الخطيب ان هذه االتفاقية      .  مليون يورو منحة مقدمة من هولندا      2.5الفلسطينية، وتبلغ قيمة االتفاقية     

   با ف. تشكل بداية مساعدات من المجتمع الدولي لدعم االجهزة االمنية الفلسطينية
  26/8/2005الغد االردنية 

  
   حارسا شخصيا فلسطينيا25الجزائر تدرب 

 عاما تم تدريبهم في الجزائـر       23 و 18 فلسطينيا يبلغون من العمر بين       25ذكرت وكالة االنباء الجزائرية، ان      
ان واضافت انه خالل فترة التدريب، تلقى هـؤالء الـشب         , من اجل الخدمة في الحماية الشخصية لرئيس السلطة       

  .دروسا في االسعافات االولية والرماية والتدريب الجسدي وحضروا مؤتمرات حول مهمة الحارس الشخصي
  26/8/2005الرأي العام الكويتية

  
  لقاء تنسيقي في معبر بيت حانون

وتناول اللقاء البحث في آلية نقل  .اجتمع جمال أبو زايد، في معبر بيت حانون مع إسحاق هارئيل:  حانونبيت
ألراضي والمستعمرات المنوي إخالئها، إلى السلطة، حيث اتفق الجانبان على أن يتم االنسحاب على مراحل ا

 الفلسطينيةقوات ال كيفية انتشار اوبحث .يتم بحثها في مطلع األسبوع القادم بين القادة الميدانيين من الطرفين
د منطقة عازلة بين الطرفين، كما تم االتفاق على واإلسرائيلية على الحدود الشمالية لغزة بعد االنسحاب، وتحدي

 أبو زايد، أن البت قال, وفيما يتعلق بمحور صالح الدين .عقد لقاء لبحث دور ومجال عمل الشرطة البحرية
 .في قضيته قد يتأخر قليالً

  25/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
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  على اسرائيل اخالء مستوطنات الضفة الغربية : عباس
قال محمود عباس اليوم ان االنسحاب من قطاع غزة مجرد بداية وعلى الواليات المتحدة واوروبا ان                : وكاالت

وقال لصحيفة ليبيراسـيون وآ      .تضغط على اسرائيل من اجل ان تنسحب من مستوطنات الضفة الغربية ايضا           
 إن, تـابع  و .الم من اجـل الجميـع     انه انتصار للس  . بي ثي ان االنسحاب ليس انتصارا فلسطينيا وال اسرائيليا        

ننا نريد وضع حد    أذا كنا نقول    إنه  أورأى  . المستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية مثلما في القدس وغزة         
حين تتكلم االسرة الدولية عن دولة فلسطينية مستقلة فهي تشمل بهـا            و. لالحتالل فهذا يعني مواصلة االنسحاب    

قر بان الجهاز االمني ما زال      كما أ  .يواجه صعوبات مع الرأي العام الفلسطيني     واقر عباس بانه     .الضفة الغربية 
  . ضعيفا في غزة

  26/8/2005 48عرب 
  

  السلطة تستوضح واشنطن بشأن الحكومة الفّعالة 
قال محمد اشتيه ان السلطة تريد ان تستوضح من الواليات المتحدة معنى الحكومة الفعالة في غزة، التي طالب                  

ووصف اشتيه الحكومة الفلسطينية الحالية بالفعالة والنشيطة، مؤكداً أنها تؤدي واجباتها في المجاالت              .بوشبها  
  أ. ش. أ. كافة

  26/8/2005البيان 
  

  عقد اللجنة المصرية الفلسطينيةاتفاق على 
سة وزيري   عقد اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة خالل شهر سبتمبر المقبل برئا          ىاتفقت مصر والسلطة عل   

 خاصـة    , وصرح أبوالغيط بأن عقد اللجنة يأتي في إطار سعي مصر لدعم القدرات الفلسطينية              .  خارجية البلدين 
   . نسحاب االفي ضوء المهام التي ستواجهها في قطاع غزة بعد استكمال 

   26/8/2005االهرام 
  
   االعتداء على الصحافّيين ةنادإ

فلسطيني االعتداء على مجموعٍة من الصحافيين الفلسطينيين في خـانيونس،          أدانت كتلة الصحافي ال   : خانيونس
بلديـة، لمناقـشة المعالجـة      النّه لدى لقائهم برئيس     أ :وقالت الكتلة في بياٍن أصدرته     .من ِقبل مجموعةٍِ مسلحة   

ليها علـى   اإلعالمية لملف االنسحاب، وصلت مجموعةٌ كبيرة من المسلحين، بهدف احتالل البلدية والسيطرة ع            
وفيما كان الصحافيون يحاولون تهدئة الخواطر، تعرضـوا        . خلفية اعتقال أحد الناشطين من ِقبل األمن الوقائي       

إلى اعتداٍء لفظي من ِقبل المسلحين، وألقى أحد المسلحين قنبلة صوتية ما أدى إلى إصـابة مراسـل صـوت                    
  .األقصى بجراٍح

  26/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  عباس يلتقي مبعوث بلير  
التقى عباس في غزة اللورد ليفي، وأطلعه على مجريات االمور في األراضي الفلسطينية في ضوء تنفيذ خطة                 

 عن ارتياحه من أداء الطرفين في ما يتعلـق بموضـوع             أعرب وقالت اإلذاعة االسرائيلية ان ليفي     .االنفصال
  ا.ب.د .االنسحاب

  26/8/2005الخليج اإلماراتية 
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   المبعوث االوروبي لعملية السالميقتلي: عبد ربه
دعا ياسر عبد ربه االتحاد االوروبي الى اتخاذ موقف حازم تجاه نقل اسرائيل لمستوطني غـزة الـى         : رام اهللا 

من جانبه اعرب    .الضفة التي تتسارع فيها وتيرة االستيطان، ووصف الوضع في الضفة باالسوأ منذ االحتالل            
 وعاصمتها القدس الـشرقية،     67االتحاد االوروبي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام          اوت عن دعم    

ولة فلسطينية مترابطة وذات    دمعربا في الوقت نفسه عن معارضة االتحاد للخطوات التي من شأنها عرقلة قيام              
  .سيادة

  25/8/2005الحياة الجديدة 
  

   نفي فلسطيني لتعيين سفير جديد في قطر
 دولـة قطـر،     ى الدوحة أمس انه لم يجر تعيين سفير فلسطيني جديد لد          ىذكرت السفارة الفلسطينية لد    :دوحةال

  .ا بذلك اآلن قرارى انه لم يصدر حت,وقال القائم باألعمال للراية
  26/8/2005الراية القطرية 

  
  ردود فعل عربية ودولية وفصائلية: مجزرة طولكرم

أن المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي، يده بأكتمشير المصري  عن 25/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم نشر
  امسأطلقت المقاومة ظهرو. مشيراً إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة لتلقين العدو الصهيوني الدرس

جان صاروخاً من صنع محلي تجاه مغتصبة سديروت، وتبنّت ألوية الناصر صالح الدين، الذراع العسكري لل
   .قالت إنّه رد أولي على مجزرة طولكرموالمقاومة الشعبية، 

 هي المسؤولة عن اطالق قذائف  حركتهنه ألوخالد البطش ق عن 26/8/2005 السياسة الكويتية وجاء في
وان قوى المقاومة بدأت بالفعل باطالق بعض القذائف التي استهدفت من االراضي اللبنانية على اسرائيل امس 

 وقال المتحدث لهيئة االذاعة البريطانية بي ،48لشمال وهي مستعمرات اسرائيلية في ارضي عرب مناطق با
بي سي ان بعض العناصر من كوادر الحركة قامت بقصف بعض المستعمرات في الجنوب ايضا خارج حدود 

ة الجهاد هي وان التهدئة التي تريدها حرك, مؤكدا ان هذا القصف يأتي ردا على جريمة طولكرم. قطاع غزة
  . أش.أ. انهاء االحتالل الصهيوني

 ربحي عمارة ان كتائب عز الدين القسام سترد علي هذه المجزرة هقال ما 26/8/2005القدس العربي ونقلت 
ومن جهته قال ابو جعفر احد قياديي كتائب شهداء االقصي  .راه مناسباتفي العمق الصهيوني في الوقت الذي 

غريبة علي شعبنا فالعدو الصهيوني يواصل عمليات القتل في الضفة الغربية وغزة منذ مثل هذه الجريمة ليست 
  .اعلنت الهدنة التي التزمنا نحن بها بشكل كامل 

الجهاد االسالمي هددت  بان يكون الرد بحجم المجزرة الدامية وان سرايا أن  26/8/2005الحياة وأضافت 
   .القدس سترد الصاع صاعين بشكل سريع وحاسم

محمود عباس وصف عملية االغتيال بأنها جريمة، ودعا  أن 26/8/2005الخليج اإلماراتية  واوردت
الفلسطينيين إلى عدم الرد على استفزازات إسرائيل لكي ال يقدموا لها مبررا لتصعيد عدوانها وتجنب تنفيذ 

  .االلتزامات بموجب خطة خريطة الطريق
بيض دعا أمس إلى الهدوء وحض الفلسطينيين وإسرائيل على اغتنام البيت األ أن 26/8/2005 البيان وذكرت

  .الفرصة التاريخية المتاحة الحالل السالم في المنطقة
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عمرو موسى، أدان المجزرة التي ارتكبتها قوات  أن 26/8/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا ونقلت
كيف نتحدث عن روح السالم، وعن تقدم : الًوتساءل موسى في تصريح للصحفيين، قائ .االحتالل اإلسرائيلي

إن على إسرائيل أن تراجع سياستها وقال  .حقيقي في الجو الذي يسمح بالسالم، ما لم تتوقف مثل هذه المذابح
 المجزرة بالجريمة الوحشية الدنيئة، التي تؤكّد أن إسرائيل ال تريد سلوك التهدئة، خاصة قريعوصف  كما .هذه

  .ريمة بناء الجدار والتوسع االستعماري، خاصة في محيط مدينة القدسوأنها تتزامن مع ج
 باريس اعربت عن قلقها بعد مقتل خمسة ناشطين فلسطينيين في  أن26/8/2005 الوطن الكويتية وأشارت

مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية برصاص الجيش االسرائيلي ومواطن بريطاني في القدس القديمة قضى بيد 
 .فلسطيني

  
  رئيس بعثة الصليب األحمر الدولي يزور حماس

زار رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في لبنان دانيال كافولي يرافقه المنسق الميداني للبعثة رياض 
وأوضح بيان للحركة أن  .وكان في استقبالهم أسامة حمدان وعلي بركة. دبوق، مكتب حركة حماس في بيروت

 العام في فلسطين ولبنان، وما يتعلق باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، ووضع الجانبين عرضا الوضع
 أسير ومعتقل فلسطيني في 8000الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والوضع الصعب التي يمر به أكثر من 

 ضرورة العمل إلطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين من سجونعلى وأكدا  .سجون االحتالل اإلسرائيلي
االحتالل ومتابعة قضايا الشعب الفلسطيني اإلنسانية في الداخل والخارج ودعم حقوقه الثابتة وفي مقدمها حق 

  .العودة إلى دياره وممتلكاته
26/8/2005المستقبل اللبنانية   

  
  الديمقراطية تدعم إقرار ميثاق شرف لالنتخابات 

ني يكفل التزام جميع األحزاب والقوى السياسية أعلن قيس عبد الكريم تأييد الجبهة إلقرار ميثاق شرف وط
الفلسطينية بمبادئ العملية الديمقراطية خالل االنتخابات التشريعية المقبلة، ودعا عبد الكريم إلى مشاركة القوى 
والفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع في صياغة هذا الميثاق وإلى تعميمه ونشره على أوسع نطاق ممكن 

  . ر أدوات رقابة وضغط جماهيري على العملية االنتخابية ومجرياتهالكي يتسنى توفي
26/8/2005البيان   

 
  االعلىوفد الديموقراطية عند المجلس الشيعي 

زار وفد الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين الشيخ عبد األمير قبالن وتباحثوا في تطور الوضع على الساحة 
ن الشعب الفلسطيني باندحار االحتالل اإلسرائيلي عن قطاع غزة، ودعا وهنأ الشيخ قبال .الفلسطينية والمنطقة

القوى والفصائل الفلسطينية في غزة إلى إنشاء مرجع فلسطيني يمثل سائر شرائح الشعب الفلسطيني، فتكون 
ودعا الفلسطينيين في لبنان إلى إنشاء هيئة مشتركة تضم كل  .غزة منطلقا الستكمال تحرير كل فلسطين

ائل في المخيمات لتتولى معالجة كل المشكالت مع الحكومة اللبنانية، وأكد تضامن الشعب اللبناني مع الفص
 .الفلسطينيين في حق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

26/8/2005المستقبل اللبنانية   
  

  عمال العدوانية في القدس المحتلةاأل تصعيد
 هجوماً وحشياً علـى الفلـسطينيين       أمسطرفون صهاينة، وتحت حماية قوات االحتالل،       شن مت : القدس المحتلة 

وذكرت مصادر محليـة أن      .المقدسيين ومحالهم التجارية في شارع باب السلسلة المفْضي إلى المسجد األقصى          
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اب الخليـل   مجموعات من المتطرفين الصهاينة ال زالوا يجولون في شوارع البلدة القديمة، خاصة في منطقة ب              
 .وشارع الواد وأسواق الدباغة والبازار والباب الجديد، في محاولة مبيتة لالعتداء علـى األهـالي المقدسـيين                

وأضافت المصادر أن أجواء مشحونة بالتوتر تسود المنطقة خاصة بعد استقدام مجموعات إضافية من اليهـود                
أوضحت المصادر   كما   .ماية أفراد الجيش والشرطة لهم    المتطرفين من البؤر االستعمارية في البلدة القديمة، وح       

ة، خاصة حاجزي ضاحية البريد     يأن قوات االحتالل شددت من إجراءاتها على حواجز القدس العسكرية الرئيس          
وقلنديا، ومارست إجراءات تفتيش استفزازية وبطيئة للقادمين من الضواحي إلى مركز المدينة، فيمـا نـصبت                

  . من الحواجز المفاجئة على طول شارع بيت حنينا وشعفاطشرطة االحتالل عدداً
  26/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 االحتالل يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية

اقتحمت قوات االحتالل امس مدينة نابلس ومخيم بالطة وسط اطالق كثيـف للنيـران بذريعـة                :  بترا –عمان  
ن قوة اسرائيلية معززة باالليات العـسكرية اقتحمـت المدينـة مـن             أ البحث عن مطلوبي وذكرت وكالة وفا     

المحورين الغربي والشرقي وحاصرت بناية في شارع فندق القصر وفتشت جميع شقق البناية بحجة البحث عن                
فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وبـشكل      ثم  اقتحمت قوات االحتالل مخيم بالطة من المدخل الشرقي         و0مطلوبين

  .منازل الفلسطينيينعشوائي صوب 
   26/8/2005الرأي االردنية 

  
  مظاهرة احتجاج ضد جدار الفصل  

نظم مئات المواطنين الفلسطينيين في قرية اماتين تظاهرة ضد جدار الفصل، شـارك فيهـا عـشرات                 : نابلس
   . متضامنا أجنبيا وإسرائيليا للتظاهرة70المتضامنين األجانب واإلسرائيليين، حيث انضم 

  26/8/2005 اإلماراتية الخليج
  

   بالمس بقدسية مسجدي األقصى وحسن بكتهديد جديد
ـ                  :نابلس  وعبـر   سكشفت إدارة المحاكم الشرعية في القدس المحتلة عن أن متطرفاً يهودياً قـام ليلـة أول أم

ـ          ر، االتصال بمحكمة يافا الشرعية التهديد بالمس بقدسية المقدسات اإلسـالمية وبتنجيـسها بإلقـاء رأس خنزي
عاجلة إلى سـلطات االحـتالل       وإثر ذلك أبرق القاضي أحمد ناطور ببرقية       وخاصة في يافا والمسجد األقصى    

   .يطالبها فيها بإجراء تحقيٍق فوري وجدي في هذه األحداث
  26/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   الصهيونية منذ إعالن التهدئةاإلنتهاكات

عن مركز المعلومات الوطني يرصـد االنتهاكـات الـصهيونية عـن             صادر    حديث أعلن تقرير رسمي  : غزة
 591 فلسطييناً، في حين ارتكبـت قـوات االحـتالل           66 آخرين، واعتقال    21 فلسطينيين، وإصابة    5استشهاد  

 انتهاكاً،  10984وبهذا التقرير يصل عدد االنتهاكات الصهيونية إلى        . انتهاكاً بحق الفلسطينيين في أسبوع واحد     
وأكد التقرير التزام الجانب الفلسطيني بالتهدئة، رغم تعرضه         .فترة التي أعقبت تفاهم وقف إطالق النار      خالل ال 

   .الدائم لإلجراءات التعسفية من قبل قوات االحتالل
  26/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   ! رمز بشع يلّون حياة الفلسطينيين بالسواد.. حاجز قلنديا العسكري
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أكمل عبداهللا شهره الثالث بصحة جيدة، بعد أن كادت المخاطر الصحية تفترسه، إثر والدتـه               : الراية -رام اهللا   
 يرثي لها، فقد كان يرجف       الصحية علي حاجز قلنديا العسكري، الفاصل بين رام اهللا والقدس، حيث كانت حالته           

، حيث ال تبكي عند روايتها للحادثةوالدته نفين خليل التز  .. من البرد، وهو مزرق، وكان البلغم يخرج من فمه          
بي الشديد، اصرت علي تفتـيش      تعتوجهت إلي الحاجز لعبوره نحو المستشفي، ورغم إشارتي للمجندة ب         : تقول

بـور بـسرعة،    الجميع أمامي، وعندما جاء دوري في التفتيش شرعت أنني اقتربت من الوالدة، وطلبـت الع              
تيش الحقيبة التي بحوزتي، فقررت العودة إلي أقرب مستـشفي          ، وبدأت تتلكأ في تف    ىفرضت المجندة مرة أخر   

في رام اهللا، بدالً من الوالدة في القدس، واستقليت سيارة عمومية لذلك، لكنـي، وقبـل أن تتحـرك الـسيارة،              
 من الجميع، وعلي رأسهم جنود االحتالل، الذين لم يقدموا لي أية مساعدة علـي               ىوضعت عبداهللا، وعلي مرأ   

لو أن ما حدث كان لمواطنة إسرائيلية أو أجنبية، أو في أي مكان في العـالم،                : يقول زوجها، جواد  و .اإلطالق
لرافق الحدث ضجة كبيرة، قد تسقط علي إثرها الحكومة، لكن المحتل يتجاهل كرامتنا، ويتعامل معنا كعبيد، أو                 

   !تصرف وقتهاسأروي لعبد اهللا الحكاية عند كبره، وال أدري كيف سي.. ربما دون العبيد
   25/8/2005الراية القطرية 

  
  مصرون على معاقبة القتلة  " هبة األقصى"ذوو شهداء 

 شـوقي خطيـب خـالل       48أكد رئيس لجنة المتابعة للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام           : نابلس
م تقديم أي الئحـة اتهـام       االجتماع الذي عقد بين تسبي ليفني ووفد يمثل لجنة ذوي شهداء هبة األقصى أن عد              

 يحمل بحد ذاتـه     2000بحق أي من رجال الشرطة اإلسرائيلية المتهمين بالقتل في أثناء هبة األقصى في العام               
وأشـار خطيـب إلـى      . إدانة دامغة لشرطة ماحاش، ويعزز عدم ثقة الجماهير العربية بسير ونتائج التحقيقات           

نة أور وطالب بتنفيذ توصياتها بدقة في هذا الخصوص، معبراً          موقف قيادات الجماهير العربية من توصيات لج      
وذكر بيان صادر عن لجنة المتابعة أن شوقي خطيب طالـب أثنـاء             . عن القلق من احتمال إغالق ملفات القتل      

الجلسة بضرورة استكمال التحقيق بشكل جدي وواضح لكشف الحقيقة وإدانة القتلة والمسؤولين عنهم، وتقديمهم              
  . لمعاقبتهم في أسرع وقت من دون مماطلة أو تضليل أو تلكؤللمحاكمة

  26/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ندوة للبحث في مشروع قانون األحوال الشخصية
عقد مركز البراق للبحوث والثقافة في رام اهللا ندوة حول مشروع قانون األحوال الشخصية، بحضور               : رام اهللا 

ع المدني والفعاليات واألحزاب والعلماء والقضاة واألئمة من كافـة           شخصية من ممثلي مؤسسات المجتم     150
وأكد مدير الندوة أن أهمية مشروع القانون تكمن من أنه يمس كافة قطاعات المجتمع               .محافظات الضفة الغربية  

وشرائحه ويتدخل في أخص خصوصياته، مذكراً بخشية العديد من ذوي االهتمام من أن يتم البت في مـشروع                  
وقـال الـشيخ تيـسير     .انون الحالي من قبل المجلس التشريعي والذي يعتبر مجلساً مودعاً على أقل تقـدير        الق

ونوه إلى أن القوانين المعمـول بهـا        . أنه من الضروري أن يكون للفلسطينيين قانون أحوال شخصية         التميمي
ام جرار، أنه مـن الـضروري أن        ومن ناحيته، اعتبر الشيخ بس     .سابقاً تحوي العديد من الثغرات والمالحظات     

وتخوف من أن تتعارض الفتـوى مـع         يتطور قانون األحوال الشخصية من خالل ما يقدمه القضاة والمحامون         
وأشار جرار إلى أن هناك العديد من المشاكل الخطيرة         . التشريع، فيصبح التشريع في واد والفتوى في واٍد آخر        

لشيخ حسن يوسف إلى أنه يجب إعادة النظر في مشروع القانون، حيث            وبدوره أشار ا  . التي يعاني منها القانون   
  .ال يزال المشروع منقوصاً، وال بد من وضع محددات أكبر من أجل حماية األسرة

  26/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  اطفال يبادرون لبناء مسجد من الزنك وأغصان األشجار  
ل في قرية بير السكة في المثلث الجنوبي قبل حوالي اسـبوعين ببنـاء               بادرعدد من االطفا   : سمير ابو الهيجاء  

. مسجد في حي آل ياسين في القرية من االخشاب والزنك والشوادر وقد اتموا بناءه مسقوفا باغصان االشـجار                 
 مصليا ، كما اصبح     70هذا وبدأ االطفال والرجال يقيمون الصلوات الخمس فيه حيث وصل عدد المصلين الى              

. رات يؤدون صالة الفجر بعد ان كانوا محرومين من فضلها لبعد المسجد الكبير في القرية عـن بيـوتهم                  العش
 12ال يوجد مسجد في الحي فقام االطفال الذين ال تتجاوز اعمارهم            : وفي حديث مع الشاب مجدي ياسين قال        

  .عاما بهذه المبادرة
  25/8/2005صوت الحق والحرية 

  
  درسية في الضفة والقطاع   ألف حقيبة م15ع يتوز

ضمن مشروع الحقيبة المدرسية لاليتام والمحتاجين الذي نفذته مؤسسة لجنة االغاثة االنسانية للعون ، تم هـذا                 
 الف حقيبة مدرسية على االيتام والمحتاجين من طالب المدارس في الـضفة الغربيـة               15االسبوع توزيع نحو    

من النوع الفاخر تحوي جميع القرطاسيات واللوازم المدرسية التـي           حقيبة   ،وقد شملت كل رزمة    .وقطاع غزة 
وقد القى المشروع نجاحا الفتا للنظر في المدن والقرى العربية التي تجـاوب اهلهـا معـه                 . يحتاجها الطالب   

  .بصورة كبيرة ، كما القى الترحيب والشكر واالمتنان من الطالب وااليتام والمحتاجين وذويهم 
  25/8/2005حرية صوت الحق وال

  
  إقبال تدخل كلية الطب وهي في الثانية عشرة

فالفلسطينية .   لم تعد إقبال أحمد األسعد أصغر فائزة بالشهادة الثانوية في لبنان فحسب             : منال أبو عبس   ،بيروت
 وفـي   عشرعاماً، التي كرمها وزير التربية خالد قباني في االونيسكو قبل يومين، استفاقت يوم أمس              ابنة اإلثني 

ريد أن  تا  هأن مؤكدة ب  .جعبتها سيل من العروض تتجاوز هويتها األبعاد اللبنانية المحلية إلى الفلسطينية اإلقليمية           
: وتقـول معلقـة    عاماً يصبح الطالب العادي دكتوراً،       11ال ترى إقبال الحلم بعيداً، فـ خالل        و. صبح طبيبة ت

  .بح طبيبة في فترة اقل من هذه بكثير عاماً، إال أنني سأص23يعني في حالتي يكون عمري 
  26/8/2005الحياة 

  
  ملتقى للحوار الشبابي الفلسطيني ـ اللبناني

افتتح ملتقى الحوار الشبابي الفلسطيني ـ اللبناني الذي تقيمه منظمة شباب االتحاد ومؤسسة أجيال، عمله فـي   
ركة منظمات الشباب والطالب ومؤسـسات      دار الحنان التابعة لمؤسسات الغد األفضل في البقاع الغربي، بمشا         

أهلية لبنانية وفلسطينية، بحضور رئيس مؤسسة أجيال صالح صالح ورئيس منظمة شـباب االتحـاد طـالل                 
 .خانكان وعضو قيادة حزب االتحاد سعيد أيوب ومسؤولين في األحزاب والمنظمـات اللبنانيـة والفلـسطينية               

 آب ويرمي إلى ترسيخ مفهوم العالقـات بـين          31يستمر حتى   وأوضح بيان أصدرته أمانة سر الملتقى، أنه س       
الشباب لوضع العالقة بين الشعبين على المسار الصحيح المناسب، في ظل الهجمة الغربية، انطالقا من وعـي                 

  .الشباب لما يمثله من تجمعات وأحزاب وقوى وهيئات
  26/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
 ة يحل عقبات تواجهنافتح سفارة للسلط: فلسطينيو الكويت
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اكد مقيمون فلسطينيون في الكويت ان المسؤولين في الحكومة الكويتية يبـذلون قـصارى              : كتب علي العالس  
عندما يتم افتتاح السفارة الفلـسطينية      : جهدهم لتسهيل المعامالت الخاصة بهم، وذكر المحامي محمد ابو سخيلة         

الجـواز   كما هو الحال مع بقية الجوازات العربية، اما االن ف         في الكويت سيتم التعامل مع الجواز الفلسطيني        
الفلسطيني وحسب علمنا ال يتم التعامل مع الجواز الفلسطيني وال توضع اقامات عليه موضحا ان ذلك مـرتبط                  

اما بخصوص مسألة اصدار الجوازات والتأشيرات فلم يتم حتى االن تنظميها متوقعا ان              .بالعالقات الديبلوماسية 
ولفت الى ان الـشعب الفلـسطيني عـانى          .م تنظيمها في أقرب فرصة ممكنة مع الحكومة الكويتية والسلطة         يت

الكثير فمنهم من مكث في السجون اشهرا أو سنين بسبب انتهاء جواز السفر وعدم وجود مـالذ آمـن لهـم،                     
 .واحتجز العديد الشهر عدة في مطارات اجنبية لعدم وجود اثباتات رسمية

 26/8/2005عام الكويتيةالرأي ال
  

  مساجد ام الفحم في ورشة بناء كبيرة تشهدها المدينة  
الفحم، أم النور، مدينة المساجد والمآذن اصبحت اليوم تضم اكثـر مـن عـشرين                أم: عبد المنعــــم فؤاد  

احتها مسجدا بين مسجد حي صغير ومجمع اسالمي كبير بعد ان اصبحت المدينة مترامية االطراف كبيرة بمس               
  حيا من احياء المدينـة المختلفـة وبعـد ان   60 ألف نسمة يسكنون حوالي 43وعدد سكانها واحيائها ، حوالي   

ضاقت المساجد القائمة بعدد المصلين المتزايد يوما بعد يوم كان ال بد من مرحلة جديدة شهدتها المدينة خـالل                   
في االحياء السكنية الجديدة وترميم مساجد قديمـة        السنوات االخيرة وهي بناء مساجد جديدة في المدينة، خاصة          

وتوسيع مساجد قائمة وتخطيط مساجد اخرى سيبدأ العمل بها قريبـا وتـشمل هـذه االعمـال والترميمـات                   
 وغالبية هذه   ،والتوسيعات انشاء مواقف للسيارات في بعض المساجد والتي كانت تفتقر اليها ام الفحم وما زالت              

ليس هذا فحسب بل ان جميع هذه االعمـال         . آن واحد وبعضها انهي العمل به مؤخرا      االعمال تجري اآلن في     
  . من ترميمات وتوسيعات وبناء واضافات كانت كلها من جيوب المتبرعين واهل الخير

  25/8/2005صوت الحق والحرية 
  

  رتجديد االعتقال اإلداري للمرة الثامنة بحقّ أسي
ت االحتالل جددت للمرة الثامنة على التوالي االعتقال اإلداري لألسـير           أفاد األسرى في معتقل النقب أن سلطا      

ومن الجـدير    .جمال الخطيب وذلك بتمديد اعتقاله لستة أشهر إضافية دون إبداء أية مبررات كما في كل مرة               
ة  شهراً تحت االعتقال اإلداري دون أن توجه ضده أية تهم أمني           38أمضى ما يقارب     ذكره أن األسير الخطيب   

  !.تذكر سوى أنه أحد أعضاء حركة حماس و يشكل خطراً على أمن المنطقة
  26/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مطالبة بالسماح لألسيرات التسجيل للجامعة المفتوحة  

توجهت جمعية حقوق المواطن في االسبوع الماضي للمستشار القضائي لـسلطة الـسجون وطالبتـه بتمكـين                 
 من التسجيل للجامعة المفتوحة، وكان والد االسيرة تغريد السعدي قد           "الشارون"سيات في سجن    األسيرات السيا 

توجه للجمعية بهذا الصدد ، كذلك توجهت المحامية تغريد جهشان للجمعية باسم االسيرة دعاء جيوسي بعـد ان    
وتحاول االسيرتان منذ سنتين التـسجيل اال ان سـلطة          . سجون االسيرتين من التسجيل للجامعة    منعت سلطة ال  

وفي اآلونة االخيرة توجهت االسـيرة       . مبررة رفضها بأسباب مختلفة    ،السجون رفضت حتى اآلن السماح لهما     
تـسجيل اال ان ادارة     جيوسي ثانية الدارة السجن بواسطة ممثلة االسيرات آمنة منى وطالبتها بالسماح لهـا بال             

  .عقابا على تصرفات االسيرة في السجنلها السجن ادعت هذه المرة انها لن تسمح 
  25/8/2005صوت الحق والحرية 
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  وقف إبعاد أسيرة إلى أوكرانيا  

وقفت قرار إبعاد   لكي ت أفاد محامي نادي األسير رائد محاميد انه تقدم باستئناف عاجل لسلطات االحتالل              :نابلس
ان دائرة الهجرة وبالتعـاون     : وقال .سيرة ايرينا بولي سراحنة من بيت لحم، التي تحمل جواز سفر اوكرانيا           األ

وتقدم المحامي  . مع الشاباك هي التي تقدمت بطلب إبعاد األسيرة سراحنة بحجة أنها دخلت بطريقة غير قانونية              
  .نياًبالتماس تم خالله وقف قرار األبعاد لحين البت في الموضوع قانو

  26/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

 التماس الطالق سراح اسيرين اردنيين 
أكدت وزارة االسرى والمحررين بانها قدمت التماساً الى محكمة العليا االسرائيلية بخصوص االسيرين 

 :واوضحت محامية الوزارة شيرين عراقي والتي تقدمت بااللتماس .االردنيين يسري محمد عياد، وربيع عياد
 بشكل غير قانوني، بعد انتهاء مدة محكوميته، بحجة  االسير يسري عيادن سلطات االحتالل ال زالت تحتجزبأ

واشارت عراقي الى ان االسير  .عدم وجود تنسيق مع الجيش لنقله الى معبر الشيخ حسين الطالق سراحه
 . شهراً، ولم يطلق سراحه حتى االن20ربيع عياد قد امضى مدة محكوميته البالغة شهرين ادارياً منذ اكثر من 

  25/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  ارتفاع حاد في عدد المستوطنين في الضفة 
 الف مـستوطن خـالل الـسنة االخيـرة          13ارتفع عدد المستوطنين في الضفة بصورة حادة وصل الى نحو           

ـ     خصوصا في المستوطنات ذات الطابع الديني والمتطرف واصبح عدد ا           250لمستوطنين في الضفة يفوق الـ
وافادت معاريف اليوم الجمعة بان معطيات جديدة أعدتها وزارة الداخلية اظهرت ان عدد المستوطنين في                .الفا

ـ      وزارة ان عدد المستوطنين فـي      الوتبين من معطيات     . مستوطنا 12683الضفة ارتفع خالل السنة الماضية ب
وزارة بان غالبيـة المـستوطنين      الوافادت معطيات    .رار خطة فك االرتباط    الفا منذ اق   18الضفة ازداد بقرابة    

يتسهار وتبواح وبيتار عيليـت   والجدد سكنت في مستوطنات كبيرة معظمها ذات طابع ديني وفي معاليه ادوميم         
  . وكريات سيفر وفي البؤرة االستيطانية في الخليل

ات في الفترة القريبة المقبلة لبنـاء االف الوحـدات          وقالت معاريف ان قادة مجلس المستوطنات سيقدمون طلب       
السكنية الجديدة في الكتل االستيطانية الكبرى وهي اريئيل ومعاليه ادوميم وغوش عتصيون وفي المـستوطنات               

  . المحيطة بالقدس الشرقية
ئيليين من جهة ثانية افادت معاريف بان منظمة أمناة االستيطانية بدأت بحملة واسـعة فـي صـفوف االسـرا                  

وقال مسؤول في مجلس المستوطنات ان شارون قال قبـل فـك             .لتشجيعهم على االنتقال لالستيطان في الضفة     
ونقلـت   .وعليه االن ان يفي بالتزامه     .االرتباط ان غايتها في نهاية المطاف ابقاء الكتل االستيطانية في الضفة          

 . ان مشروع االستيطان سيتعزز اكثر منذ االن       معاريف اليوم عن المصادر ذاتها في مجلس المستوطنات قولها        
ربـع    الف مستوطن في الضفة واالن اصبح عـددهم يفـوق ال           100فعندما تم توقيع اتفاق اوسلو كان هناك        

  .وتابعت ان خطة فك االرتباط ستؤدي في نهاية المطاف الى حركة استيطان واسعة للغاية في المنطقة .مليون
واضاف في حـديث     .الن اوفنهايمر قائال ال تدعوا خطة فك االرتباط تضللكم        وعقب سكرتير عام حركة سالم ا     

معاريف رغم اننا انسحبنا من غزة غير ان مشروع االستيطان في الضفة في اوجه ويتم فرض وقائع جديدة                   ل
  .وعلى شارون اال يضلل الجمهور .على االرض في كل يوم

  26/8/2005 48عرب 
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  لخنزير في مسجد في يافايهوديان اعترفا بالقاء رأس ا
اليـوم   اعتقل الشاباك مواطنين يهوديين من سكان تل ابيـب         ،افادت اذاعة الجيش نقال عن مصادر في الشاباك       

 في ساحة   ،النبي محمد عليه  أسم  ان االثنين وهما رجل  وامرأة اعترفا بالقاء رأس خنزير وكتابة            ،بسبب  الجمعة
ذاعة فان الرجل قال لمحققي الشاباك      االوبحسب  . ن يافا وتل ابيب   مسجد حسن بك الواقع عند شاطيء البحر بي       

 .اصحاب سوابق جنائيـة    :والمعتقالن يعمالن في مجال الزنى ومعروفان للشرطة االسرائيلية        .انا اكره العرب  
 اعمال شغب بـين العـرب       ة بالقول لقد اردت ان أوقف تنفيذ فك االرتباط واثار         ،واضاف المشتبه مبررا فعلته   

وقالت تقارير صحفية ان محققي الشاباك عثروا على رأس خنزير اخر في ثالجة في بيـت المـشبوه                   .يهودوال
ودعت الحركة   .ويعتقد المحققون انه نوى القاء رأس الخنزير في مسجد حسن بك مرة اخرى             .بعد تفتيشه امس  

  .االسالمية الى تأدية صالة الجمعة اليوم في مسجد حسن بك
  26/8/2005 48عرب 

  
  غالبية االسرائيليين يؤيدون تنفيذ انسحابات اخرى من الضفة 

اعرب غالبية االسرائيليين عن اعتقادهم بانه على الحكومة االسرائيلية تنفيذ المزيـد مـن االنـسحابات مـن                  
عن اعتقادها بوجوب تفكيك البـؤر       %)68(االراضي الفلسطينية والتوصل الى سالم فيما اعربت اغلبية كبيرة        

من % 54واظهر استطالع للرأي نشرته يديعوت احرونوت اليوم الجمعة ان           .انية العشوائية في الضفة   االستيط
وكتبت يديعوت   .االسرائيليين يؤيدون دخول حكومتهم في عملية سلمية ويوافقون على اخالء مناطق في الضفة            

اط بهدف التحـذير مـن      ان هذه النسبة يجب ان تشعل ضوؤ احمر لدى اولئك الذين عارضوا خطة فك االرتب              
اال ان معدي االستطالع لم يتطرقوا في اسئلتهم الى الكتل االستيطانية في الضفة              .انساحابات اضافية في الضفة   

  .وما اذا كان االسرائيليون يؤيدون اخالءها او بقاءها
لـشعبية بـين    وتطرق االستطالع الى الحلبة السياسية في اسرائيل وتبين ان شارون يتمتع باعلى مستوى من ا              

النتخابـه لرئاسـة    % 24وحصل شارون على تأييد      .االسرائيليين لكن خصمه نتنياهو يتفوق عليه في الليكود       
مـن  % 42واعـرب    %.8فيما حاز النداو على     % 16وبيرس على   % 16الحكومة فيما حصل نتنياهو على      

في حال انقسام الليكـود وانـسحاب       و .انهم يؤيدون شارون  % 35اعضاء الليكود عن تأييدهم لنتنياهو فيما قال        
وتتغير هذه النتائج في حال انـسحاب        .شارون منه فان ثلث اعضاء الليكود سينسحبون من الحزب مع شارون          

فقـط مـن   % 16شارون من الليكود واقامة حزب جديد مع بيرس ولبيد عندها سيحصل شارون على اصوات             
 ان عامة االسرائيليين يفضلون بيرس على نتنياهو في         وتبين %.50اعضاء الليكود فيما سيحصل نتنياهو على       

انه يفضلون بيرس رئيسا للوزراء فيمـا       % 43وقال   .رئاسة الوزراء في حال اعتزال شارون الحياة السياسية       
انه ال يرون ضـرورة بـاجراء       % 57واعرب   .ال يفضلون أيا منهما   % 22انهم يفضلون نتنياهو و   % 35قال  

  .ان ثمة ضرورة الجراء انتخابات قبل موعدها% 41ا قال انتخابات عامة مبكرة فيم
  26/8/2005 48عرب 

  
  في كسب مقاعد برلمانية لليكود شارون أفضل من نتنياهو

اظهر استطالع للرأي نشرته معاريف ان اداء شارون في االنتخابات البرلمانية المقبلة سـيكون افـضل مـن                  
 مقعدا في الكنيـست اذا قـاد شـارون          38لليكود سيحصل على    وافادت نتائج االستطالع ان ا     .منافسه نتنياهو 

واوضح االستطالع ايضا ان شارون سيتفوق علـى         . فقط تحت قيادة نتنياهو    32الحزب في االنتخابات مقابل     
ويقول محللون اسـرائيليون ان نتـائج مثـل هـذا            .، اذا قادا حزبين متنافسين    20 مقعدا مقابل    34نتنياهو بـ   

  رويترز.ن تدفع غالبية نشطاء حزب الليكود باتجاه مساندة شارون في مواجهة نتنياهواالستطالع يمكن ا
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  26/8/2005المستقبل اللبنانية 
  

  اسرائيل تغير كل سياستها المتعلقة بالصادرات األمنية والتكنولوجية : موفاز
مت عن قـرار وزارة  المح موفاز الى رضوخ اسرائيل لمطالب واشنطن بشأن ما يسمى االزمة االمنية التي نج          

وفي تصريحات ادلى بها لبرنامج مساء جديد المـح الـى ان             .االمن بيع طائرات هجومية بدون طيار للصين      
 ان اسرائيل تتجه نحو تغيير كل سياستها المتعلقة بالصادرات األمنية           :وقال. حوريف سيستقيل من منصبه قريبا    

وبة وشبكة االستيضاحات المعقدة التي جرت فـي اآلونـة          والتكنولوجية، وذلك في اعقاب سلسلة االسئلة واألج      
 كما يبدو سيعاد بناء الجهاز مـن جديـد خـالل األسـابيع              :وأضاف انه . االخيرة بيننا وبين الواليات المتحدة    

لكن موفاز عاد واوضح انه جـرى فهمـه          .واالشهر القادمة، ومن الواضح انه سيقف على رأسه شخص آخر         
وبرأي موفاز لقد وصلت االزمة الـى نهايتهـا مـع            ،يتم نقل حوريف من منصبه    على نحو خاطيء وانه لن      

  .الواليات المتحدة
  26/8/2005 48عرب 

  
 ال تقدم في خارطة الطريق طالما لم يتم نزع سالح حماس : اولمرت لرايس

ح اعلن اولمرت انه لن يكون هناك اي تقدم في خارطة الطريق طالما لم يتم نزع سال:  ا ف ب،واشنطن
وقال اثر لقاء مع رايس كون المنظمات الفلسطينية لم تطلق قذيفة  .المنظمات الفلسطينية المسلحة مثل حماس

. واضاف انها بداية مهمة .هاون واحدة خالل االنسحاب يظهر انه عندما تريد السلطة ذلك بامكانها ان توقفهم
ن بواجباته وينزع سالح هذه المنظمات طبقا  علي عباس ان يقوم اآل:واوضح .اآلن، يجب ان يقوموا بما تبقي

. هذا االمر يجب ان ينجز. وقال انه قسم ال يتجزأ من اي تطور مستقبلي في الشرق االوسط .لخارطة الطريق
ولم يوضح ما اذا كانت واشطن قد وافقت . واضاف ان المحادثات مع رايس تناولت عددا كبيرا من المسائل

وقال لقد تبادلنا وجهات النظر بشكل عام حول مسألة تطور االولويات في حياة . علي طلبات الدولة العبرية
واضاف تحدثنا عن التطورات التي حصلت مؤخرا واالنسحاب وما  . والجليلقباسرائيل واهمية صحراء الن

وتناول البحث مسألة معاليه ادوميم واوضح اولمرت لكن لم نناقش هذه المسألة، فقط  .يجب عمله بعد ذلك
 .تبادلنا وجهات النظر 

  26/8/2005الوطن الكويتية 
  

  اسرائيل تتجه نحو سحب جيشها من شريط فيالدلفي 
 . عند شريط فيالدلفي سوية مع انسحاب الجيش       هاتتجه الحكومة االسرائيلية نحو اتخاذ قرار يقضي بسحب قوات        

 االمن خصص لالنسحاب مـن      وافاد موقع يديعوت احرونوت بان شارون عقد اجتماعا مع مسؤولين في جهاز           
واضافت يديعوت ان خالصة المداوالت هي بانه يتوجب تقديم االنسحاب من شريط فيالدلفـي قـدر                 .فيالدلفي
   .وتابعت ان التطلع االن نحو سحب جنود الجيش االسرائيلي باسرع وقت ممكن من شريط فيالدلفي .االمكان

  26/8/2005 48عرب 
  

  م تتقدم عملية السالمسنتخلى عن شارون ما ل: بيريس
 صرح بيريس بان حزب العمل سيغادر االئتالف الحكومي اذا لم يطلـق شـارون               :ب، رويترز .ف. أ ،القدس

اذا تحركـت فـسنبقى فـي       .  ان ما يهمنا هو عملية السالم      :وقال. عملية السالم بعد انتهاء االنسحاب من غزة      
علينا بدء مفاوضات لتحقيق تقدم فـي       :  خيار آخر   ليس هناك  :واضاف .الحكومة واذا لم يحدث ذلك فسنغادرها     

  .تطبيق خارطة الطريق
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  26/8/2005القبس الكويتية 
  

 الشاباك يحصن مزرعة شارون ألنها اصبحت في مرمي القسام
الشاباك قام في الفترة   النقاب عن ان، راببورت،معاريف كشف المراسل العسكري ل :الناصرة زهير اندراوس
 الشاباك ىاضاف انه بعد اخالء غزة تجمعت لدو .عة شارون، لصد صواريخ القساماالخيرة بتحصين مزر

معلومات حساسة تفيد بان المقاومة الفلسطينية ستعمل علي ضرب مزرعة شارون باالضافة الي المستعمرات 
 .تحصين كلفت خزينة الدولة مئات االف الدوالراتالفان عملية  وحسب معاريف. المتاخمة لها
 فان مزرعة شارون حصنت من قبل وحدة حراسة ،ه خالفا للمستعمرات التي تعمل علي تحصينهاواضافت ان

 سيقتربون جدا من مزرعة شارون حماسالشخصيات المهمة في الشاباك اليمانها بان مطلقي الصواريخ من 
  .بعد االخالء، االمر الذي يعرض حياة شارون للخطر

  26/8/2005القدس العربي 
  

  د اللغاء السيطرة العسكرية على ايريز اسرائيل تستع
وجاء فـي يـديعوت     . يتستعد وزارة الداخلية االسرائيلية لتحويل حاجز ايريز الى معبر حدود         : القدس المحتلة 

احرونوت ان عبور الفلسطينيين واالسرائيليين واألجانب على المعبر سيكون تحت المسؤولية المدنية لـوزارة              
وب من األجانب الحصول على تأشيرة دخول، وجوازات سفر وكل ما يرتبط بهذا             الداخلية، ولهذا سيصبح مطل   

  .األمر
  25/8/2005الحياة الجديدة 

  
  اطالق سراح كافة نشطاء اليمين المتطرف 

اطلقت الشرطة االسرائيلية كافة المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف الذين شاركوا في االعتداءات على قوات              
م وابقت في المعتقل متطرفين اثنين تطالب الشرطة بتمديد اعتقالهما حتى انتهاء االجراءات             االمن في كفار دارو   

وجاء اطالق سراح هؤالء وفق قرار اتخذته المحكمة الخاصـة التـي اقامتهـا الـسلطات                .. القضائية ضدهما 
  . االسرائيلية في سجن ديكل، في بئر السبع، للنظر في ملفاتهم

  25/8/2005 48عرب 
  

  غزة    مدافن   غيباشر األحد إفرا   اللاالحت
قبـرا عائـدة الـى        ٨٤  االحد نبش الجثث المدفونـة فـي         يباشر الجيش االسرائيلي    : ف ب   ا ،القدس المحتلة 
   ان الحاخامية العـسكرية    مصدر عسكري وقال    . اراض اسرائيلية    تمهيدا لمواراتها مجددا في      غزة، مستوطنات  

  . سـتدفن فيـه     من حضور حاخام عملية النبش بكل مراحلها ونقل كل جثة الى المكـان الـذي          ان تتأكد      ينبغي 
ان ثالث جثث تعود الى جنود قتلوا اثناء خدمتهم العسكرية ستقام لها مآتم عسكرية قبـل                   وذكرت اذاعة الجيش  

هـذه     وقال الجنرال شتيرن ان     . نعوش ملفوفة بالعلم االسرائيلي      وستنقل الجثث االخرى في    .  داان توارى مجد  
غوش قطيف ما دام هناك        يغادر   الجيش لن    مؤكدا ان    ،  العملية صعبة وحميمة جدا وتتطلب احتياطات المتناهية      

   . ا واحدابرق
  26/8/2005األيام البحرينية 

  
  اتساع الفجوة بين نسب وفيات االطفال العرب واليهود 
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 اظهر ان نسبة وفيات االطفـال العـرب فـي           ،تقريرا حول وفيات االطفال   نشرت وزارة الصحة االسرائيلية     
وولد في اسرائيل في العام      . مقابل انخفاض هذه النسبة لدى االطفال اليهود       2004اسرائيل قد ارتفعت في العام      

تقرير ان نسبة وفيات االطفـال اليهـود        الوتبين من معطيات     . طفال 681 طفال توفي منهم     143956الماضي  
 حالة وفاة لكل الف والدة فيما كانت هذه النسبة لـدى االطفـال              3.17تى جيل سنة كانت في العام الماضي        ح

وزارة فان سبب وفيات االطفال العرب االكثـر انتـشارا هـو            الوبحسب   . اطفال لكل الف والدة    8.87العرب  
بة وفيات االطفال العرب خالل     وزارة الى انه لم تطرأ تغييرات ملموسة على نس        الولفتت  . الوالدة مع تشوهات  

وعلـى ضـوء    .السنوات الخمس االخيرة ما يعني ان الفجوة بين وفيات االطفال العرب واليهود آخذة باالتساع     
ـ خدمات   ال المعطيات الخطيرة فيما يتعلق باالطفال العرب قالت وزارة الصحة انها ستزيد حجم            صحية لمنـع   ال

  . ةوفيات االطفال خصوصا في الناحية البدوي
  25/8/2005 48عرب 

  
  مقارنة اخالء غزة بالنكبة اهانة للشعب الفلسطيني: مؤرخ اسرائيلي

سفاحين هما بوش مع  ان مشكلة العالم :قال المؤرخ االسرائيلي تيدي كاتس: الناصرة من زهير اندراوس
رب ان الدولة وشارون يتحكمان به ونحن ندفع ثمن اعمالهما االجرامية، واضاف في حديث لصحيفة كل الع

 الرغم من االعمال االجرامية التي ى شارون ما زال حرا طليقا علالتي سجنت البرغوثي يحكمها قاتل مثل
 من طرفي الخط االخضر، هذا ليس مجرد ىي اليهودي قادم لتنفيذ مجزرة اخرواشار الي ان االرهاب ارتكبها،

ال ان المقارنة بين اخالء المستوطنات وفي معرض رده علي سؤال ق. شعور، بل ان االحداث تؤكد ذلك
والنكبة الفلسطينية تسبب األلم واإلهانة البناء الشعب الفلسطيني ألن هؤالء قتلوا، طردوا، وشردوا من بيوتهم 
رغم كونهم أصحاب أراض وأمالك وليسوا كأولئك المستوطنين الذين أرسلوا من قبل الحكومة بهدف ترسيخ 

بدون أدني شك أن الفلسطينيين أصحاب حق وال أحد يستطيع القول غير . سطينيةاالحتالل علي األراضي الفل
  . واضاف إنه ألمر يثير السخرية والقسوة تجاه الفلسطينيين. ذلك

  26/8/2005القدس العربي 
  

  واسع النطاق" شركات إسرائيلية كبيرة تمارس تجسسا تجاريا
ه حول تجسس تجاري واسع النطـاق مـن طـرف            كشفت الشرطة االسرائيلية عن تحقيق واسع تجري       :عمان

 فان الشرطة تـشتبه فـي       48 -وبحسب موقع عرب     .شركات إسرائيلية كبيرة ورائدة في المرافق االقتصادية      
عدة شركات كبيرة مثل شركة القنوات الفضائية يس وشركتي الهواتف المحمولة سلكوم وبلفون بـادرت إلـى                 

وقالت الشرطة إنها تجري هـذا التحقيـق غيـر           .ركات األخرى طلب تجسس تجاري على منافساتها من الش      
المسبوق في حجمه واتساعه منذ نصف السنة في قسم االحتياالت في شرطة تل أبيب، حيث اعتقلت الـشرطة                  
تسعة محققين خاصين من مكاتب تحقيق رائدة في إسرائيل بشبهة قيامهم بعمليات التجسس لـصالح الـشركات                 

ة في أن عمليات التجسس التجارية هذه تمت بواسطة برنامج حاسوب من نوع حـصان     وتشتبه الشرط  .الزبونة
  ) بترا. (وتقدر الشرطة أن عمليات التجسس استمرت لسنة ونصف السنة على األقل. طروادة

  26/8/2005الغد االردنية 
  

  الجدار يفاقم أزمة االقتصاد الفلسطيني  
أمس ان االقتصاد الفلسطيني تدهور تدهورا حادا منذ بدايـة          ) انكتاد(ية  قال مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم     

وقال المؤتمر في تقريره الـسنوي عـن االراضـي           . وان جدار الفصل سيزيده تدهورا     2000االنتفاضة عام   
 وان واحدا من كل ثالثة عمال فلسطينيين كان عـاطال           2004المحتلة ان االقتصاد تقلص واحدا في المائة عام         
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وقـال  .  دوالرا في الـشهر 350 في المائة من العائالت كان دخلها دون حد الفقر وهو          61نهاية العام وان    في  
التقرير ببساطة فإنه في اعقاب االربع سنوات الماضية من االحتالل والحـرب االسـرائيلية فـإن االقتـصاد                  

ـ             .واردات والسـيما مـن اسـرائيل      الفلسطيني شهد تراجع االستثمار واالنتاج ولذلك فانه يستهلك مزيدا من ال
 6.2واضاف التقرير ان صافي الواردات الفلسطينية من اسرائيل يشكل ثلثي العجز التجاري االجمالي البـالغ                

  )رويترز.( الف عامل موظفين بشكل رسمي في اسرائيل يجب ايضا استيعابهم80وهناك نحو . مليار دوالر
  26/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
     فا لخيري ابو الجبين حكايات عن يا

عن دار الشروق بعمان صدر كتاب حكايات عن يافا للشخصية االجتماعية والتربوية اليافاوية المعروفة              : عمان
 وعمـل   1924السيد خيري ابو الجبين والكتاب هو الرابع في سلسلة اصدارات المؤلف الذي ولد في يافا عام                 

  . ومديراً لمكتبها في الكويت1964مة التحرير عند تأسيسها في التدريس والصحافة، وكان اول ممثل لمنظ
  25/8/2005الدستور

  
  ! اتصاالت للتطبيع بين باكستان وإسرائيل

 صحيفة ديلي تايم الباكستانية أمس عن أن االتصاالت بين الزعماء  عنهتحدثت ما 26/8/2005 السفير نقلت
لواليات المتحدة واألمم المتحدة إلقامة عالقات بين إسالم اليهود االميركيين وممثلي الحكومة الباكستانية في ا

وأوضحت الصحيفة أن السفير الباكستاني . آباد وتل أبيب، تسير بشكل منتظم، وخاصة خالل العامين الماضيين
السابق في واشنطن جهانجير أشرف قاضي كان على صلة منتظمة بممثلي المنظمات اليهودية القيادية في 

ذه االتصاالت تواصلت بتعليمات من الحكومة الباكستانية من خالل السفير الحالي جهانجير أميركا، وأن ه
  أ ش أ. كرامات

برويز مشرف يلبي دعوة المؤتمر اليهودي االمريكي لشرح سياسته  أن 26/8/2005القدس العربي وذكرت 
 .ودية امس لوكالة فرانس برسالداعية الي االعتدال في العالم االسالمي، كما صرح مسؤول في المنظمة اليه

 ايلول في 17وقال ديفيد تويرسكي مدير المؤتمر اليهودي االمريكي ان مشرف سيخاطب مسؤولي المنظمة في 
واوضح انه تم ابالغ الرئيس االمريكي . نيويورك بعد ان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة

 اف ب.  المنظمةجورج بوش بقبول الرئيس الباكستاني دعوة
 

  منع نشاطات تضامن مع األقصى : االردن
رفضت السلطات األردنية السماح لحزب جبهة العمل اإلسالمي، بإقامة فعاليات جماهيرية للتضامن مع المسجد 

واستنكر حزب جبهة العمل . األقصى الذي يواجه خطر الهدم واالحتفاء باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
  ا ش ا.ض الصادر عن محافظ العاصمة عمان سعد الوادي أمس هذا الرف

26/8/2005البيان   
 

  سيلفا كير ينفي أي اتصاالت بين الحركة الشعبية وإسرائيل  
نفى سيلفا كير ان تكون الحركة الشعبية أقامت في أي وقت من األوقات عالقة مع إسرائيل أو أن تكون قواته 

ماً تلقت تدريباً من أي نوع في تل أبيب، مؤكداً ان ذلك لم يحدث في التي قاتلت الجيش السوداني لعشرين عا
السابق وبالطبع لن يحدث راهناً، وشدد كير على ان حركته ترغب في اقامة عالقات جيدة مع الدول العربية 

  .وانه من موقعه كنائب للرئيس سيعمل على تحقيق ذلك
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26/8/2005الخليج اإلماراتية   
 

  وسطفي الشرق االسوالنا 
اعلنت السفارة البريطانية في بيروت ان الممثل االعلى للسياسة الخارجية واالمن المشترك لالتحاد االوروبي 

واوضحت السفارة ان جولة سوالنا تبدأ بزيارة الى اسرائيل  .خافيير سوالنا سيقوم بجولة في الشرق االوسط
 اب، وستكون المحطة االخيرة له في 30الى  29 اب، ومن ثم ينتقل الى االراضي الفلسطينية من 28االحد 

 اب حيث سيجري محادثات مع السلطات اللبنانية، وسيحث الحكومة الجديدة على احراز تقدم في 30لبنان في 
  .1595 و1559تنفيذ كل قرارات مجلس االمن 

26/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

   واشنطن ترفض مصادرة األراضي
  , ضوح رفضها واعتراضها علي النشاط االستعماري اإلسرائيلي في الضفة الغربيةأكدت اإلدارة األمريكية بو

    . واالستيالء علي أراض فلسطينية ومصادرتها لتمديد الجدار العازل حول المستعمرات
  26/8/2005االهرام 

   
  ضغوط اللوبي الليهودي ضد السعودية 

ة األمريكية مشاوراتها مع أعضاء الكونجرس توقعت مصادر تجارية أمريكية في جنيف أن تنهي اإلدار
وقالت . المناوئ لتوقيع االتفاق التجاري مع السعودية خالل أغسطس الحالي، أو في األسبوع األول من سبتمبر

إنه سيتم بعدها التوقيع على االتفاق الثنائي ربما خالل زيارة األمير سعود الفيصل وزير الخارجية لواشنطن 
 إلى  المعارضين بوأشار النوا.  قبل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدةفي سبتمبر المقبل 

 يقول إن على الواليات المتحدة أن تعارض بشدة انضمام أي بلد إلى منظمة 1994قانون أمريكي صدر عام 
  .التجارة العالمية يرعى أو يفرض، أو يتبنى، أو يذعن أو يدعم المقاطعة إلسرائيل

26/8/2005ن السعودية الوط   
  

   !دولة فلسطين الطالبانية
 طارق حمو

فما أن يحصلوا على شيء من السلطة عن طريق االنتخابات والتفويض المباشر من             , هكذا هم اإلسالميون دائماً   
عائدين بالمجتمع إلى عصور الظالم وفتاوى المنـع        , حتى يبدؤوا في تطبيق أولى برامجهم السياسية      , الجمهور

  .هم ومنظريهم السياسيينؤفقها" تصنيعها"صادرة التي برع في والم
ما أن حصلت على إدارة بعض البلديات في مناطق الـسلطة الفلـسطينية             , حركة حماس األصولية في فلسطين    

حتى بدأت في اإلعالن عن خطوط برامحها العريضة والكشف عن أجندتها الواسعة للتعامـل              , النصف محررة 
بعـد انتـصار    , وفوجئ النـاس  . من حالة الفوضى السياسية التي يتخبط فيها      " تخليصه"ي و مع الواقع الفلسطين  

حيث أريد لهـا أن تٌحـل محـل القـانون           , المعدلة سياسياً تطفو فوق السطح    " اإلسالم النصي "ببرامج  , حماس
  .الوضعي المدني الفلسطيني

عمقهـا  " أن أثبتت وجودها في الـساحة و       بعد, في رقاب الفلسطينيين  " الشريعة والسيف "فحماس تريد أن تحكم     
مثلها مثل بقية حركـات اإلسـالم       , سعت حماس , وبمجرد اكتشاف هذا الوزن   . في الشارع الفلسطيني  " الشعبي

إلى طرح نفسها بديالً عن الـسلطة ومؤسـساتها         , "حاكمية اهللا على األرض   "السياسي التي تنشد السلطة لتنفيذ      
كمـا إنهـا تتـسلح      .؟لبية األصوات في مناطق واسعة من مناطق الـسلطة        فلماذا ال وقد حصدت أغ    . الرسمية
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فلها كل الشرعية أن تصدر ماتشاء من أوامـر         , لذلك, "بحذافيره"وتسعى لتطبيق اإلسالم    " بالشريعة اإلسالمية "
ـ            , في مناطقها وتسن قوانينها الخاصة     ن بحيث تستطيع أن تمنع مهرجاناً ثقافياً درج عليه الفسطينيون منـذ زم

كما قال الشيخ حامـد البيتـاوي خطيـب         " التبرج والسفور واالختالط  "بحجة منع   " مهرجان فلسطين الدولي  "هو
األمر الذي استنكره الـشاعر     . المسجد االقصى وعضو المحكمة العليا الشرعية ورئيس رابطة علماء فلسطين         

وقد أثار قرار حماس    . ربتها فوراً من جانب حماس ينبغي محا    " بادرة طالبانية "الفلسطيني محمود درويش وعده     
  . وتوجساً لدى قطاعات واسعة في الشارع الفلسطيني،هذا احتجاجاً في أوساط المثقفين والكتاب الفلسطينيين

ماحدث  هو ولعل التعبير األصدق عن النوايا الحماسية اإلصولية المضمرة في تدمير الدولة المدنية في فلسطين             
 األمن الفلسطيني والميليشيات اإلصولية التابعة لحماس والهادفة لترسيخ سياسة          من اشتباكات مسلحة بين رجال    

كٌل هذا يوحي بمدى العنجهية اإلصولية لحركات اإلسالم السياسي التـي تتـدعي             . األمر الواقع في قطاع غزةً    
  .الدفاع عن الحقوق المغتصبة وتزايد على األنظمة

بل , "األنظمة الوطنية "في صراعها مع    " اإلنتحار الذاتي " حركة   ولم تكتف حركات اإلسالم السياسي في تصعيد      
: هذا الخطاب وظهـور نظريـات مـدمرة تقـول         " إرتقاء"بعد  , تعدت ذلك في تصدير خطابها الكارثي للغرب      

لذلك وجب نقـل المعركـة       ,بمسؤولية الغرب عن الفساد والظلم في بالد المسلمين ودعمه لألنظمة الطاغوتية          "
وكان آخر الصور الطازجة من التطبيقات الكارثية لهـذه         , وهذا هو الحادث اآلن   ". ته في داره  ألرضه ومقارع 

  . ماحدث اخيرا في لندن من دمار وسفك دماء المدنيين العزل،الفتاوى/األفكار
26/8/2005السياسة الكويتية   

 
  تقهقره الشعب اليهودي روحيا وديمغرافيا واقليميا

يسرائيل هرئيل   
يجند قوته بالكامل القتالع غوش قطيف، الرمز المركزي علي ذلك الدرب الطويل، خائف فعال، الشعب الذي 

 عاما من 60 مليون نسمة، اليوم بعد 13بعد الكارثة كان تعداد الشعب اليهودي  .وبشدة من هذا الدرب الطويل
 .  مليونا بدال من ان يضاعف نفسه12ذلك أصبح عدده 

في قضايا وشؤون الشعب اليهودي مع رئيس الوزراء واعضاء الكنيست وعرضوا قبل شهرين التقي الباحثون 
الشعب قد هذا يتبين أن . عليهم دراسة تظهر أن الشعب اليهودي سيخسر خالل العقد القادم نصف مليون نسمة

وبسبب الخوف من  .مل الدرب الطويل وأخذ يفضل االنصهار في بوتقة الشعوب أو عدم إنجاب االطفال
 الطويل يقبل الشعب بل ويبادر خططا وثنية تؤدي الي تقهقره الي الوراء اقليميا وديمغرافيا وروحيا الدرب

 . علي حد سواء
 ألف نسمة، هم أبرز تعبير عن 800لمهاجرون السلبيون من البالد الي الخارج الذين يقدر البعض عددهم بـ ا

عده  سيخصمون من تعداد الشعب اليهودي في نهاية هذه الحركة، ذلك ألن المغادر يعرف أنه أو أحفاده من ب
 .المطاف

ولكن هناك الي جانب الهجرة السلبية الخارجية هجرة سلبية داخلية، حيث تجري عملية انصهار في نظم الحياة 
 ما ىهذا التناقض يتســــبب عل. التي ال يوجد فيها العنصر اليهودي ـ وليس الديني بالتحديد ـ تقريبا

. ار من الواقع الوجودي، أي، من االدراك بأن علينا أن نختار الدرب الطويل اذا أردنا البقاء هنايبدو بالفر
والطريق المختصر مثل اوسلو أو عملية االقتالع الحالية هو نتيجة لالرهاق والتعب والطرق المختصرة التي 

  .ان في المسيرةتُدرس في الحركات الشبابية وفي الجيش قد تؤدي الي فقدان البوصلة والتوه
هذا التجمع االستيطاني ارتكز علي الزراعة، القيمة .  غوش قطيف كان أحد الرموز الصارخة للدرب الطويل

 وتغلب عليها، وفي هذا "االرهابية" ايضا من العمليات ىغوش قطيف عان. المركزية العليا في الصهيونية
 .لخارج من أصقاع مختلفةالتجمع االستيطاني كان هناك تمازج نادر للمهاجرين من ا
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 ،ولكنهم قرروا تدمير هذا الموقع المميز الوحيد الذي جمع بنجاح القيم الخارجية المركزية الثالث ـ االستيطان
   ومزج المهاجرين من اصول مختلفة  ،األمن

تل عندما يقوم جيش الشعب باقتالع اليهودي، يحظي  بصورة معاكسة تماما للنظرة التي يحظي بها وهو يقا
ورئيس هيئة االركان ال يطالب بتقديم استقالته . أعداء اليهود  بالثناء في وسائل االعالم في الداخل والخارج

آالف الصحافيين لم يأتوا الي اسرائيل عبثا في الوقت الذي أهملت فيه المذابح العرقية في . النه نام نوما هادئا 
 .السودان والجوع المستفحل في النيجر

 باقتالع رموزه  "الخالد" االجانب، خالفا لالسرائيليين، يفهمون أنه منذ اللحظة التي بدأ فيها الشعب الصحافيون
 الدرب الطويل الذي يمتد أمامه بعد آالف ىما يتربص به علم انه أخذ يخاف ىوخيرة أبنائه فهذا مؤشر عل

ء الصحافيون حكاية بداية سقوط دولة االقتالع في هذا السياق التاريخي الذي يعتبره هؤال. السنين من الكفاح
 .ضخمة وعمالقة. الشعب األبدي، هو حكاية كبيرة

25/8/2005 هآرتس   
26/8/2005القدس العربي    

  
 الفلسطينيون والالتنسيق اإلسرائيلي 

 حلمي موسى
م أربكت وفاة ياسر عرفات المخططات اإلسرائيلية لتسويق خطة الفصل بوصفها أهون الشرين في ظل انعدا

فقد وصل إلى سدة القيادة الفلسطينية شخص ترى فيه األسرة الدولية بأنه األكثر . الشريك الموثوق للمفاوضات
ولذلك كان على أرييل شارون أن يناور األسرة الدولية عموماً واإلدارة األميركية . موثوقية إلجراء المفاوضات

وسعت حكومة شارون إلى عرقلة التنسيق . ةخصوصاً لمنع فرض محمود عباس شريكاً من الناحية الواقعي
 . وتعقيد التفاوض عبر حصره في الجوانب األشد تفصيلية من أجل إرجاء العودة إلى طاولة المفاوضات

ويمكن القول إن شارون، الذي حال عملياً دون أي مفاوضات سياسية منذ تولّيه رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في 
وبرغم اللقاءات التي عقدها مع أبو مازن بوصفه رئيساً .  القاعدة حتى اليوم، لم يخرج عن هذه2001العام 

للحكومة أو رئيساً للسلطة الفلسطينية، أصر شارون طوال الوقت على إبعادها عملياً عن أي وجهة سياسية 
فاوضين جوهرية، وكان يتحين الفرصة في كل وقت لإلعالن عن ابو مازن ال شريكا بل إنه هدده وفق كبير الم

 . الفلسطينيين صائب عريقات بمصير عرفات
األولى، تصر على : والواقع أن توجه شارون هذا كان يعبر عن تصادم بين مصلحتين إسرائيليتين متناقضتين

والثانية تريد تسهيل تنفيذ . أن خطة الفصل عقابية ويجب أن تبقى من طرف واحد لتسهيل تمريرها إسرائيليا
أييداً دوليا من خالل تنسيق الخطة مع السلطة الفلسطينية والحيلولة دون تحول قطاع غزة هذه الخطة ومنحها ت

وفي هذا اإلطار دخلت بقوة مصر والرباعية الدولية وقامت الواليات المتحدة بتعيين منسق . إلى حماستان
 .  اقتصاديآخر أمني، و

تعاون مع السلطة الفلسطينية، إال أن تقارير وبرغم تعهدات إسرائيلية متكررة لألميركيين واألوروبيين بال
ودفع هذا الواقع كوندليسا رايس في زيارتها األخيرة للمنطقة . المنسقين األميركيين كانت تشير إلى خالف ذلك
 . إلى توبيخ وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز

المصريون واألميركيون يصيغون وإلى ما قبل شهرين فقط من البدء بتنفيذ خطة الفصل، كان الفلسطينيون و
وعمدت إسرائيل طوال . خطط ما بعد الفصل وفق سيناريوهات مختلفة نظراً النعدام التجاوب اإلسرائيلي

فهي ال تريد تقديم برامج عن عملية اإلخالء ألنها ال تريد . الوقت إلى تبرير انعدام التنسيق هذا بأسباب أمنية
وهي ال تريد تقديم معلومات عن البنى التحتية في . اجئوها بتحركاتللفلسطينيين االستعداد خشية أن يف

 . المستوطنات خشية استغاللها من جانب الفلسطينيين في عمليات تنفذ قبل االنسحاب
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والحقيقة أن اإلسرائيليين ليسوا فقط امتنعوا عن تقديم معلومات ضرورية حول إجراءات خطة الفصل، بل 
فقرار الحكومة اإلسرائيلية تبني خطة الفصل تضمن قراراً بهدم منازل المستوطنين  .استخدموا أساليب التعمية

  . ومنشآتهم
ولكن نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية شمعون بيريز أشغل الفلسطينيين والعالم بأسره طوال شهور في برامج 

 في هذا السياق قاد فقط إلى وكما بات معروفاً فإن الجهد األميركي. تسعى إلى إبقاء هذه المنازل والمنشآت
ولم تقُد هذه المفاوضات حتى اآلن إلى االتفاق حتى على .  مليون دوالر14إبقاء دفيئات زراعية محدودة بقيمة 

 . نقل حطام المستوطنات، برغم كل األحاديث عن ترتيبات مع كل من الفلسطينيين ومصر وإسرائيل بصددها
ية حول عدم االهتمام بتنسيق تنفيذ خطة الفصل مع الفلسطينيين، تمثّلت وربما أن بين أهم اإلشارات اإلسرائيل

وبرغم أن بوسع هذين الرجلين العثور . في تكليف كل من شمعون بيريز وحاييم رامون في البداية بهذه المهمة
. تعلى لغة مشتركة مع رجال السلطة الفلسطينية في العديد من الجوانب، إال أنهما كانا عديمي الصالحيا

وبالتالي كان بوسع الليكوديين من أرييل شارون وشاؤول موفاز وإيهود أولمرت إحباط كل توافق لهما مع 
وترافق ذلك أيضاً مع حملة االغتياالت . وفي النهاية تم إخراجهما من لعبة القط والفأر التفاوضية. الفلسطينيين

 . اإلسرائيلية لقادة حماس والجهاد اإلسالمي
ت السلطة حقيقة أهداف اإلسرائيليين من المفاوضات، أعلنت أنها سوف تحصر نشاطها في تأمين وبعدما تبين

. التسلّم المادي لألراضي التي ستُخليها إسرائيل وعلى قاعدة أن خطة الفصل عمل إسرائيلي من طرف واحد
ضغط على إسرائيل لتغيير وربما أنه كان لهذا الموقف أثره في دفع األطراف الدولية إلى ممارسة المزيد من ال

 . موقفها من التنسيق
وفي آذار أعلن الوزير الفلسطيني المفوض أمر تنسيق خطة الفصل، محمد دحالن قرار السلطة الفلسطينية 

وأبلغ دحالن المبعوثين األميركيين إليوت أبرامز وديفيد ولش أنه ليس هناك أي . تجميد االتصاالت مع إسرائيل
فقد فهمت السلطة أن إسرائيل تتجنّب تنسيق خطة الفصل . ال يوجد ما يمكن الحديث فيهتنسيق لخطة الفصل و

وحذّر نائب رئيس الوزراء . مع السلطة وتركّز على التنسيق فقط في الجوانب األمنية التنفيذية لمنع االرهاب
ت إلى حقيقة أن الفلسطيني نبيل شعث من خطورة مواصلة إسرائيل رفضها تنسيق االنسحاب مع السلطة، ولف

إسرائيل لم تقُم سوى بإعالن موافقتها على بناء ميناء غزة الذي يحتاج إلى سنوات، وترفض الحديث عن 
 . المطار والممر اآلمن والمعابر

ولكن مستشار شارون دوف . وعمل بيريز وحاييم رامون كرجال إطفاء مطالبين السلطة بالعودة عن قرارها
ليست في الجانب اإلسرائيلي، المستعد لتفعيل قنوات التنسيق في اللحظة التي تبدي فايسغالس أعلن أن المشكلة 
 . فيها السلطة نيتها التنسيق

وشكّلت السلطة الفلسطينية بقرار من مجلس الوزراء في منتصف شباط، لجنة وزارية لمتابعة شؤون االنسحاب 
لّف دحالن بتنسيق عمل هذه اللجنة التي كلفت غير أن قريع ك. اإلسرائيلي برئاسة رئيس الحكومة أحمد قريع

بإجراء التحضيرات الالزمة الستالم المسؤوليات والمهام في كافة القطاعات والمجاالت بعد االنسحاب 
وفور ذلك قام دحالن بتشكيل طواقم فنية لدراسة ملف . اإلسرائيلي من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية

 . التوصيات للحكومة الفلسطينيةاالنسحاب من جميع جوانبه ورفع 
وكان من أبرز جوانب عمل هذه الطواقم أنه طلب منها تقديم دراسات حول كل البدائل الفنية الممكنة لنقل 
وإدارة واستعمال األراضي والممتلكات التي تعتزم إسرائيل إخالءها في إطار خطة االنسحاب، في ظل كل 

 الدراسات المطلوب إعدادها لهذا الغرض ال تستند إلى أي صورة عما وبدا واضحاً أن. السيناريوهات المحتملة
وعلى سبيل المثال فإن حكومة شارون التي قررت إخالء أربع مستوطنات في شمالي . سوف تفعله إسرائيل

الضفة، أعلنت أنها لن تغير مكانة أراضي المستوطنات وستبقى خاضعة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية، األمر 
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يعني أن كل السيناريوهات الفلسطينية لشمالي الضفة ذهبت هباء بسبب عدم حدوث أي تغيير في الواقع الذي 
 . هناك

 تقريراً موسعاً بعنوان البناء من أجل المستقبل عن حصيلة 31/7/2005وقدم دحالن للحكومة الفلسطينية في 
 .  صفحة335حق ومرفقات في حوالى وضم التقرير دراسات ومال. عمل اللجنة الوزارية والطواقم الفنية

26/8/2005السفير   
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